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Pharmaceris A SENSIRENEAL regenerujący krem
przeciwzmarszczkowy do twarzy SPF10 30ml
 

Cena: 48,49 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, naprawcze, nawilżające,
odżywiające, opóźniające procesy starzenia,
przeciwzmarszczkowe, regenerujące,
ujędrniające, wygładzające

Filtr słoneczny SPF10

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, dojrzała, nadreaktywna, wrażliwa

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, bardzo wrażliwej i podatnej na alergię.

DZIAŁANIE:

Krem doskonale regeneruje i wygładza naskórek. Aktywny kompleks peptydowy oraz witamina E skutecznie redukują istniejące
zmarszczki oraz opóźniają proces starzenia się skóry. Stymulują procesy naprawcze przywracając skórze jędrność i odpowiednie
napięcie. Masło Shea oraz higroskopĳne cząsteczki gliceryny nawilżają i odżywiają skórę, tworząc z filtrem UV aktywną barierę przed
negatywnym działaniem czynników zewnętrznych i fotostarzeniem.

ZAAWANSOWANE NAUKOWO, INNOWACYJNE FORMUŁY IMMUNO-PREBIOTIC oraz LEUKINE-BARRIER ukierunkowane są na regulację
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systemu immunologicznego skóry i łagodzenie podrażnień. Stymulują wzrost ochronnej, fizjologicznej mikroflory naskórka, zmniejszając
nadwrażliwość skóry. Aktywnie zapobiegają podrażnieniom, zaczerwienieniom, świądowi oraz pieczeniu, wpływając na zdrowy wygląd i
stan skóry.

SPOSÓB UŻYCIA:

Oczyścić skórę twarzy przy użyciu preparatów z serii Pharmaceris A, a następnie rozprowadzić krem. Stosować codziennie rano i
wieczorem. Stanowi doskonałą bazę pod makĳaż.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH NA SKÓRZE ALERGICZNEJ I WRAŻLIWEJ:*

wygładza - 96%
regeneruje - 86%
ujędrnia - 75%
koi i łagodzi - 82%

*Badanie in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris po 4 tygodniach stosowania

Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris.

PRODUKT HIPOALERGICZNY.
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ.
PRZEBADANO KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE.
BEZ: PARABENÓW, KONSERWANTÓW, ALERGENÓW, KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ.
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